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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam 

Bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi Perkreditan  

yang telah dilaksanakan pada PT. Bank Tabungan Cabang Ciputat telah 

dilaksanakan dengan memadai sehingga berperan dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal perkreditan. 

1. PT. Bank Tabungan Negara Cabang Ciputat telah menerapkan sistem 

informasi akuntansi yang memadai terutama dalam bidang perkreditan dan 

dapat menjaga keamanan dari kredit yang diberikan, hal ini terbukti dengan: 

a.  Sumber daya manusia 

PT. Bank Tabungan Negara Cabang Ciputat memiliki sumber daya 

manusia yang kompeten hal ini terlihat dengan adanya penilaian kinerja 

karyawan yang dilakukan setiap periode tertentu oleh atasannya, adanya 

pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas sehingga para 

karyawan dapat melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin, adanya 

rotasi jabatan dan adanya prosedur kepegawaian yang telah dilaksanakan 

dengan baik.  

b. Alat yang digunakan 

Dengan adanya alat yaitu komputer maka data yang diperoleh dapat diolah 

secara elektronik dan kemudian disajikan dalam bentuk informasi yang 

dibutuhkan. Adanya komputer dapat menghindari pemborosan waktu, 

tenaga dan biaya dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan. 

Perusahaan telah menggunakan sistem on-line dalam operasinya. 

Hardware terdiri dari perangkat CPU yang menjadi otak komputer dan 

software berupa program aplikasi untuk mengolah data menjadi informasi. 

c. Data (catatan dan formulir) 

Data berfungsi sebagai bukti tertulis sehingga pada PT. Bank Tabungan 

Negara segala bentuk formulir dan catatan sangat dijaga, karena dalam 
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prakteknya data tersebut mampu dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

oleh pimpinan dalam pengambilan keputusan. Data berupa formulir 

permohonan pinjaman, perjanjian kredit dan surat tanda penerimaan 

barang jaminan.  

d. Informasi atau laporan 

Informasi dan laporan didapat dari hasil pelaksanaan pengolahan data 

berupa laporan-laporan yang ditujukan bagi pihak internal perusahaan 

maupun eksternal perusahaan. Laporan-laporan mengenai kredit disusun 

oleh bagian akuntansi yang terdiri dari: 

1) Laporan jumlah kredit yang diberikan 

2) Laporan tinjauan usaha 

3) Laporan perkembangan usaha debitur 

4) Laporan jumlah kredit macet     

Laporan-laporan tersebut nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi dan 

dasar pertimbangan bagi pimpinan di masa yang akan datang. 

2. Pengendalian internal perkreditan yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan 

Negara Cabang Ciputat dinilai sudah efektif, dengan tercapainya tujuan 

pengendalian internal perkreditan yaitu: 

a. Mampu menjaga serta mengawasi kekayaan bank, serta menghindari 

penyelewengan baik dari oknum internal maupun eksternal perusahaan 

dengan adanya sumber daya manusia yang handal, dengan dibantu oleh 

alat yang menunjang dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi. 

b. Memastikan ketelitian dan kebenaran data akuntansi dibidang perkreditan. 

Usaha ini didukung oleh adanya alat yang berupa komputer sebagai salah 

satu media yang mampu membantu ketelitian dalam perhitungan analisis 

kredit. 

c. Meningkatkan efisiensi di dalam tata usaha perkreditan serta mendorong 

tercapainya rencana kerja yang ada telah dapat mengurangi pemborosan, 

sehingga perusahaan dapat meningkatkan efisiensi di dalam operasional 

sehari-hari. 
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d. Memajukan kebijakan yang telah ditetapkan dengan baik di dalam proses 

perkreditan. Dilakukan berbagai usaha yang telah dilakukan melalui 

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan perusahaan. 

3. Manfaat sistem informasi akuntansi perkreditan dalam menunjang efektivitas 

pengendalian internal perkreditan, berdasarkan skala Guttman, yaitu: 

a. Manfaat sistem informasi akuntansi  perkreditan, terlihat dari nilai kofisien 

reprodusibilitas sebesar 1.00, dan nilai koefisien skalabilitas sebesar 1.00. 

b. Efektivitas pengendalian internal perkreditan, terlihat dari nilai koefisien 

skalabilitas sebesar 0.93, dan nilai koefisien skalabilitas sebesar 0.60. 

Bahwa sistem informasi akuntansi perkreditan barmanfaat dalam menunjang 

efektivitas pengendalian internal perkreditan di PT. Bank Tabungan Negara 

Cabang Ciputat 

 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis melihat bahwa kegiatan 

operasional perusahaan secara keseluruhan telah cukup baik dan memadai. 

Beberapa hal yang dapat penulis sarankan adalah: 

1. Perusahaan terus menggunakan sistem on-line secara konsisten 

2. Untuk meningkatkan kompetensi karyawan dan kinerja karyawan, 

sebaiknya karyawan yang bekerja diusahakan harus memiliki latar 

belakang pendidikan yang sesuai dengan bidangnya. 

3. perusahaan terus mengadakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang 

perbankan bagi para karyawannya terutama bila ada perubahan sistem 

pada bank. 

     


